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Abstract 
 

In this bachelor science thesis we are going to study the salary system in the real estate agent 

market by comparing with other businesses and by interviewing people working in the real 

estate agent-business.  

 

The reason why we wanted to study the real estate business is because we thought it was 

strange that it is almost the sole business where you do not have any guarantee or safety 

despite an university education.  

 

Furthermore, we were interested in knowing why the salary system in the real estate business 

had not been discussed until the last couple of years. What we found out was that the present 

salary system is one of the most optimal for both the real estate agent and the consumer, and 

by comparing it to the international standard, the consumer will profit from the Swedish 

system.  

 

In average, an American real estate agent takes about 7% commission, and this is only for 

marketing the object and finding a buyer. Subsequently, a legal expert does the paperwork, 

and the buyer also has his or her own broker. Comparing with other businesses in Sweden, the 

real estate business terms of salary is bad in comparison to the degree of education. Despite 

that brokers mainly makes good money, the terms of salary is inferior. But with the present 

legislation and the interview answers we think that the present salary system is the best for 

broker as well as for the consumer. 
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Sammanfattning 
 

I denna uppsats granskas fastighetsmäklarens avlöningssystem genom att titta på andra 

branscher och genom att intervjua folk i branschen. Anledningen till varför vi ville granska 

avlöningssystemet i branschen är för att vi tyckte att det var underligt att det nästan är den 

enda branschen där man inte har någon sorts garanti eller säkerhet trots en eftergymnasial 

utbildning.  

 

Dessutom var vi intresserade av att veta varför det inte har kommit på tal om 

fastighetsmäklarbranschens lönesystem förrän på senare år. Det vi kom fram till var att det 

systemet som finns idag är bland de mest optimala för både mäklare och konsument och 

jämför man det med internationella mäklare så tjänar konsumenten på det svenska systemet, i 

snitt så tar en amerikansk mäklare 7% i provision och detta är enbart för att marknadsföra 

objektet och hitta en köpare.  

 

Sedan är det en jurist som skriver ihop alla papper och dessutom har köparen en egen mäklare 

också. Jämför man med andra branscher i Sverige så har mäklare också överlag dåliga 

lönevilkor i jämförelse med utbildningsgrad. 

 

Trots att mäklare överlag tjänar bra pengar så har man dåliga villkor i övrigt. Men med den 

lagstiftning vi har idag och i och med att de intervjuer vi har gjort så tycker vi nog att det 

lönesystem vi har idag är det bästa för såväl mäklare som konsument.  
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1. Inledning 
 

Eftersom man i mäklarbranschen oftast har en helt provisionsbaserad lön så är det intressant 

att veta varför det är så, vi kommer att titta på andra branscher för att jämföra studietid och 

lönesystem. Vi kommer också att granska hur fastighetsmäklare får ut sitt arvode samt vilka 

andra möjliga lönesystem som finns.  

 

1.1 Bakgrund 

 

En fastighetsmäklares arbete definieras av 1§ i Fastighetmäklarlagen och den säger att en 

fastighetsmäklare är en fysisk person som har som yrke att förmedla fastigheter, bostadsrätter, 

byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter gällande lägenhet, arrenderätter och 

hyresrätter. Det är alltså ett yrke där man jobbar med både säljare och köpare i 

fastighetsaffärer. Man agerar för bådas räkning och man är också den som är ansvarig för 

kontraktsskrivningar och tillträde. 

 

I fastighetsmäklarbranschen så har man oftast en helt provisionsbaserad lön vilket på senare 

tid har lett till diskussion i branschen. Detta eftersom det inte är några andra säljyrken där 

man har denna modell. Det positiva med det systemet som finns idag är det att de som är 

duktiga kan tjäna mycket pengar. Det negativa är dock att det inte finns någon säkerhet i 

lönen. Det finns inga garantier på att man kan sätta mat på bordet nästa månad. 

 

Det finns flera olika sätt för fastighetsmäklare att få sin ersättning från uppdragsgivare, dessa 

kommer tas upp djupare i teorin. Trots att fastighetsmäklare inte har ett så bra rykte så är 

trenden den att de som får kontakt med en mäklare är nöjda och positivt inställda till 

fastighetsmäklare efter deras möte enligt en studie som Sarah Jaxell (Varumärket och dess 

rollför fastighetsmäklarföretag, 2006) har gjort. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att granska ersättningsmodellen och lönesystemet inom 

fastighetsmäklarbranschen, samt att undersöka andra lönesystemsalternativ. 

 

De frågor vi vill svara på är: 

Varför ser lönesystemet ut som det gör? 

Är dagens lönesystem det bästa? 

Vad finns det för andra alternativ? 

Hur har andra länder löst det? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Vi har valt att inte skriva om hur det kan påverka politiskt hur avlöningssystemet ser ut. 

 

1.4 Disposition 

 

Vår uppsats är uppbygd och innehåller följande delar. Vi börjar med att i bakgrunden 

presentera ämnet lite kort.I syftet presenterar vi vilken information vi vill få fram med 

uppsatsen, och även vilka frågor vi ska ställa för att få fram informationen. Metod och teori 

visar hur vi går tillväga med uppsatsen. Under material och avgränsningar visar vi vad vi ska 

använda oss av för material och vilka avgränsningar vi ska göra i materialet. Empiri innehåller 

de egna utredningarna i ämnet genom intervjumaterial. I diskussionen tolkar vi den 

informationen vi har fått fram. Vi avslutar med att kort redovisa de slutsatser vi har nått. Som 

bilaga finns frågelistan som mailades ut till intervjuobjekten. 
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1.5 Material 

 

Eftersom det inte finns några andra avlöningsmodeller inom fastighetsmäklarbranschen eller 

åtminstone inte tillräckliga för att det ska finnas jämförelsematerial så har vi valt att jämföra 

med andra branscher som också använder sig av provisionsbaserad lön eller delvis 

provisionsbaserad. För att få en inblick i hur mäklarna själva ser på lönesituationen och 

dessutom för att se varför det inte har skett någon förändring så valde vi också att intervjua 

några som har vana i branschen. 

 

1.6 Metod 

 

För att ta reda på varför det nästan bara existerar provisionslön i mäklaryrket så ville vi göra 

ett antal intervjuer med aktiva i branschen. Tanken var att intervjuobjekten skulle vara en 

genomtänkt blandning av franschisetagare, anställda mäklare, mäklare på landsbygden och 

mäklare i storstäderna. Det visade sig att det var väldigt svårt att få mäklare att ställa upp på 

intervjuer. Vi skickade ut ett 40-tal mail till mäklare på bland annat Svensk 

Fastighetsförmedling, Mäklarringen, Husman Hagberg, Mäklarhuset med mera men ingen av 

dessa hade tid att hjälpa oss vilket kändes extremt tråkigt. Istället för sex-sju intervjuer vilket 

var vår tanke från början, slutade det med enbart tre intervjuer. Därigenom fick vi ett 

annorlunda utslag än vad vi hade räknat med, då alla dessa var kontorschefer, och hade då 

ungefär samma syn på ersättningsmodellen. Hade vi haft obegränsat med tid så hade vi önskat 

att göra en djupare granskning med många fler jämförelse objekt under en längre tid för att 

utläsa hur bra eller dåligt utformade ersättningsmodellerna är. 
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2. Teori 

 

 

 

För att reda ut varför systemet ser ut som det gör kan det vara bra att titta på vilka 

”stakeholders”(J.Sousa, 2012) som finns för fastighetsmäklartjänsten. En stakeholder är 

någon som har intresse för tjänsten, en stakeholder behöver inte vara direkt involverad i själva 

processen. Exempelvis i ett företag så är det aktieägarna som äger företaget men man måste 

fortfarande ta hänsyn till staten när man tar beslut som ett stort företag. 

 

Det finns flera stakeholders runt en försäljning av en fastighet/lägenhet. De mest självklara är 

säljaren och köparen. Eftersom dessa är involverade direkt i försäljningsprocessen så är det 

uppenbart att de är intressenter till huruvida försäljningen går till. En annan intressent är 

banken som är intresserade av att mäklaren gör ett bra jobb så att deras säkerhet står sig och 

för köparens bank så är det intressant att se så att deras pengar är säkra i den 

fastighet/lägenhet de har valt att delfinansiera. Fastighetsmäklartjänsten är också viktig för 

företaget som fastighetsmäklaren representerar eftersom den tjänsten som företaget levererar 

speglar hela deras verksamhet och också om de kommer att få betalt från affären. Sista 

intressenten är samhället i stort som har diverse intressen både på ett privat plan och ett mer 

makroekonomiskt plan. 

 

Tjänsten som svenska fastighetsmäklare erbjuder är i stora drag att man hjälper till med både 

det juridiska, marknadsföring, visningar, sammanstrålar köpare med säljare och kan även 

hjälpa till med skattefrågor året efter. Internationellt sätt i den engelsktalande delen av världen 

så jobbar man nästan enbart med att föra samman köpare och säljare.(P Cucchiarelli, S 

McGreal, 2012) 
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2.1 De olika parterna i förmedlingsprocessen 

 

För säljaren så finns det uppenbara intressen i att veta hur mycket pengar man får ut för sitt 

objekt. Det är dessutom intressant för säljaren att veta hur mycket man kommer att betala 

fastighetsmäklaren i provision. De olika sätten att betala provisionen kommer längre ner i 

teorin. Jämför man med hur säljarens intressen ser ut i Sverige emot det internationella så kan 

man exempelvis jämföra med U.S.A där mäklaren bara representerar den ena parten. Då har 

man egentligen bara intresse i att mäklaren marknadsför objektet på ett bra sätt så att man kan 

sammanstråla med en köpare och sedan leta upp en notarie för kontraktskrivning. 

. 

 

För köparen är det viktigt att fastighetsmäklaren inte undanhåller någon information och att 

objektet är ordentligt värderat. För att sådant inte ska ske så har man lagstiftat om god 

fastighetsmäklarsed i 8§ FML. Den innebär att man ska agera som en oberoende mellanman 

och enbart förmedla all information som man får reda på och inte ta ställning i någon fråga. 

Man ska dock ta hänsyn till uppdragsgivarens ekonomiska intressen. Men god 

fastighetsmäklarsed anses dock ange att man ska göra en marknadsvärdering som stämmer 

överens med det riktiga priset. 

 

När det gäller banken som intressent så är det viktigt för säljarens bank att man får tillbaka sin 

säkerhet, för köparens bank är det viktigt att det är ett riktigt marknadspris så att säkerheten i 

objektet inte är värderat för högt. För om man betalar för mycket och man ska sälja i 

framtiden och man inte får ut så mycket som man tror så finns det en risk för banken att man 

inte kan få tillbaka pengarna som man har lånat ut. Dessutom finns det intresse från banken 

att folk ska äga sitt boende eftersom de kan ta ut räntor på lånade pengar som kommer in till 

banken. 

 

Ifall mäklaren gör bra ifrån sig så tjänar mäklarföretaget pengar(Martinez, 2012). Så desto 

bättre fastighetsmäklaren utövar tjänsten så kommer företaget att göra en större vinst. 

Dessutom är det intressant för företaget att tjänsten sticker ut från andra företag på ett positivt 

sätt så att konsumenterna kommer ihåg företaget och väljer de igen. Det är lättare att behålla 

redan befintliga kunder än att knyta till sig nya vilket Jaxell skriver i sin uppsats. 
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Det finns flera olika delar i fastighetsmäklartjänsten som gör olika delar av samhället 

intresserat. Det är exempelvis att staten får in pengar vid vinstaffärer (http:// 

www.skatteverket.se/privat/skatter/ 

fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad.4.76a43be412206334b89800042922.html) 

eftersom man betalar in skatt. Ett annat exempel kan vara att samhället är intresserade av att 

folk ska få barn. Kan då fastighetsmäklartjänsten utformas så att fastighetsmäklare har 

möjlighet att få barn? Eftersom man idag enbart har provisonslön och en längre frånvaro från 

branschen är jämställt med att börja om på nytt. Därför är det kanske inte alla som vill riskera 

sin inkomst igenom att skaffa barn. Det finns ofantligt många scenarion där samhället har 

intressen i att fastighetsmäklartjänsten fungerar. 

2.2 Provision 

 

I FML 23§ så står det följande: 

 

”Om inte annat har avtalats, ska fastighetsmäklarens ersättning beräknas efter viss procent 

på köpeskillingen (provision). Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om 

överlåtelse har träffats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som 

har anvisats av mäklaren. Har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och träffas utan 

mäklarens förmedling avtal om överlåtelse inom den tid som ensamrätten gäller, har 

mäklaren rätt till provision som om avtalet förmedlats av honom eller henne. Ska mäklaren 

ersättas i form av provision, har mäklaren rätt till ersättning för utlägg endast om en särskild 

överenskommelse har träffats om detta. I 12 kap. 65 a § första stycket jordabalken finns 

bestämmelser om ersättning vid förmedling av hyreslägenheter för bostadsändamål.” 

 

I Prop 2010/11:15 angående ny Fastighetsmäklarlag så nämns det på sidan 71 att ifall säljaren 

kräver det så ska mäklaren vara skyldig att specificera sitt arvode. Dessutom fanns det ett 

förslag om att det ska finnas möjlighet till att fakturera enbart för nerlagt arbete och utlägg. 

Detta röstades ner av remissinstanserna som var Kungliga tekniska högskolan och 

Mäklarsamfundet. Mäklarsamfundet hävdade att det knappt finns någon annan modell än ren 

provision och att man då ska behöva specificera denna tycktes orimligt. 
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Regeringen ansåg att det var rimligt att behålla de gamla paragraferna angående mäklarens 

ersättning eftersom det också var lätt för uppdragsgivaren att ta reda på hur mycket arvodet 

kommer att bli.(Proposition 2010/11:15, Ny fastighetsmäklarlag). 

 

I Fastighetsmäklarlagen en kommentar (Magnus Melin, 2011), så nämn olika sorters sätt för 

mäklare att få ut sitt arvode. 

 

2.3 Procent av köpeskillingen 

 

Inom mäklarbranschen så finns det olika modeller för hur man tar betalt, det vanligaste är att 

man tar ut en procentsats av köpeskillingen (M.Melin, 2012). Detta ger incitament för 

mäklaren att sälja så dyrt som möjligt eftersom denna då får mer betalt. Dessutom är det 

väldigt lätt att hålla koll på hur mycket som arvodet förändras för varje bud som kommer in. 

Det finns en viss ”Moral Hazard”(J.R. Boatright, 2008) i detta system eftersom det kan bli så 

att man inte förmedlar all information för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Men 

lagstiftningen i 8§ FML gör att det bör vara omöjligt att bete sig oetiskt eftersom man då inte 

skulle agera i enlighet med god fastighetsmäklarsed. 

2.4 Fast arvode 
 

En ovanligare form av arvode är den att man tar ut ett helt rakt arvode oavsett vad den slutliga 

köpeskillingen blir. Detta ger säljaren en säkerhet i att man vet exakt hur mycket mäklaren 

kommer att ta ut i arvode. Samtidigt finns det inga incitament för mäklaren att sälja så dyrt 

som möjligt. Det enda som kan vara intressant för mäklaren är om man får fler följdaffärer 

från den försäljningen. Men mäklare kan vara villiga att ta fast arvode för att arbeta in sig på 

ett visst område eller för att objektet är väldigt bra marknadsföring för bolaget. Därmed kan 

det finnas ett ”principal agent”(J.R. Boatright, 2008) problem om man som mäklare 

favoriserar en köpare som kommer ge en ”följdaffär” istället för en som betalar mer. 

Detta skulle göra att man går emot agentens intresse om att få så bra betalt som möjligt, detta 

problemet torde dock existera i alla arvodesmodeller. Men i fast arvode så påverkar inte 

slutpriset ens arvode och därför bör man vara mer villig att offra ett högt slutpris för en 

följdaffär. 
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2.5 Provisionstrappa 

 

En provisionstrappa innebär i praktiken att man tar ett lågt fast arvode alternativt en lägre 

procentsats för att sedan få en högre avkastning ifrån ett specifikt belopp. Exempelvis så kan 

det vara så att man säljer en fastighet för 3 miljoner och man tar 3% av köpeskillingen upp till 

3 miljoner medan den del av köpeskillingen som vid en potentiell budgivning överstiger 3 

miljoner får man 10% på. Exempelvis säljs en fastighet för 3,2 miljoner med ovanstående 

exempel då kommer mäklaren att få 110 000 kronor i arvode. Denna version kan som den 

första ge incitament för mäklaren att sälja dyrare men samtidigt ge en större risk för ”Moral 

hazard”. Eftersom ett högre slutpris ger ett högre arvode finns det en möjlighet för mäklaren 

att undanhålla information för att få ut ett högre slutpris. 

2.6 Löner i branschen 

 

Eftersom man i mäklarbranschen inte jobbar med timlön så är det inte alltid att provisionen 

speglar det arbete man faktiskt har lagt ner. Exempelvis kan det vara så att man inte får 

fastigheten såld överhuvudtaget och då får mäklaren inget arvode alls och inte betalt trots att 

man kan ha lagt ner pengar på både annonsering som material till objektbeskrivningar. Det 

kan dock finnas fall då man faktiskt inte har gjort så mycket arbete men ändå får mycket 

betalt i slutändan. Ett exempel på en sådan affär kan vara om man enbart har fotat upp 

lägenheten och annonserat den en gång och utan att hålla visning får den såld. 

 

Eftersom provisionen enbart speglar slutpriset och inte den tid som har lagts ner så är det 

intressant att undersöka varför det är så att man använder provision istället för timlön. Det 

antas att vi jobbar i princip enbart för pengar, och behöver "mutas" för att motiveras att jobba 

och leverera. Den ekonomiska termen för detta antagande kallas för "shirking". Finansiella 

incitament är den viktigaste faktorn för hög individuell prestation.  

Det gäller att ha ett ersättningssystem som ger incitament för att prestera i arbetet, oavsett hur 

denna modell är utformad. Den uppenbara slutsatsen blir att organisationens effektivaste 

verktyg är dess lönesystem eller ersättningsmodell. 
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Ett bra designat ersättningssystem ökar prestationen och effektiviteten hos de anställda, 

medan ett dåligt designat kan ge fel incitament och kan skada företaget. Genom en så kallad 

pay-for perfomance modell, liknande den som finns i mäklarbranschen, så antas det att 

människor jobbar hårdare för att uppnå högre ekonomisk vinning, och att om dom skulle 

jobba hårdare skulle de uppnå bättre resultat. Det betyder att andra hinder, som inte har med 

nedlagt arbete att göra, inte tas i beaktning. Till exempel skulle ett dåligt datasystem kunna 

vara ett hinder för de anställda att uppnå bättre resultat. De skulle alltså inte kunna uppnå 

högre resultat trots bättre finansiella incitament. (Pfeffer, Sutton, 2006) 

 

2.7 Internationellt 

 

I U.S.A så jobbar man precis som i Sverige med provision och snittlönen ligger enligt den 

amerikanska regeringens officiella lönestatistik.(http://www.bls.gov/ooh/sales/real-estate-

brokersand-sales-agents.htm#tab-5). För att få licensen i U.S.A så måste man ha fyllt 18 år 

och även genomfört vissa kurser och ett avslutningsprov för att ha rätten att sälja 

fastigheter(http://www.bls.gov/ooh/sales/real-estate-brokers-and-sales-agents.htm#tab-4). 

 

2.8 Avlöningsmodeller i andra branscher 

 

I princip alla telemarketingföretag erbjuder sina anställda att arbeta med fast lön plus 

provision. Det handlar ofta om en timlön som den anställda är garanterad, exempelvis 50 

kronor i timmen. Utöver detta får den anställda provision på allt som säljs över ett visst 

uppsatt mål, kan vara X antal order i veckan(http://vakanser.se/jobb/telefonforsaljare+-

+heltid+garantilon+provision/). Det skiljer sig allt som oftast från fastighetsmäklarbranschen 

där standarden är ren provision utan en fast lönedel. 
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Som försäkringssäljare samt bilförsäljare erbjuds du allt som oftast en ersättningsmodell med 

fast lön samt provision, i likhet med telemarketingbranschen. Den fasta grundlönen skiljer sig 

självklart åt mellan olika orter och olika företag, men en inte ovanlig fast lönedel kan ligga på 

10 000-15 000 kronor i månaden(http://www.worq.se/lediga-jobb/forsakringssaljare-pa-

deltidkvallstid/). De flesta säljyrken jobbar med detta typ av lönesystem, dock inte 

fastighetsmäklarbranschen. Hur kommer det sig? 

 

Inom byggbranschen finns det olika löneformer, såsom tidlön och prestationslön.(http:// 

www.byggnads.se/Verksamhet/Din-lon/Lonesystem/) När det gäller ersättningen gentemot 

kunden så brukar det ske med fakturering. I fakturan specificeras vad företaget tar betalt för, 

till exempel materialkostnader(http://www.jm.se/om-jm/inkop/fakturering/). Med det nya 

lagförslaget skulle mäklaren, vid avtal om detta, ta betalt genom fakturering för utförda 

tjänster. Dessa utförda tjänster som skulle specificeras kan exempelvis vara visning, annonser, 

med mera. Detta är en jämförelse på hur lång utbildning man behöver för vilket yrke och 

vilken lönetyp man oftast har. 

 

Yrke Typ av lön Utbildning 

Fastighetsmäklare Provision Eftergymnasial minimum 2år  

Telemarketinganställd Provision + Garanti Utbildning på arbetsplats  

Försäkringsförsäljare Provision + Garanti Yrkesutbildning 40 veckor 

Byggarbetare Fast Yrkesutbildning 25-35 veckor 

Källor Tabell 1.1
1
 

 

                                                 
1

 http://www.komvuxutbildningar.se/Byggutbildning_69309.htm  

http://www.xenter.se/forsakringssaljare  

Arbetsförmedlingens platsbank. 
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2.9 Sammanfattning av Agent Change and Seller 

Bargaining Power: A Case of Principal Agent 

Problem in the Housing Market, Daneshvary och 

Clauretie, 2012 

 

I denna finansiella tidskrift undersöks principal-agent problemet vid ett potentiellt byte av 

mäklare. Där skrivs att säljarens mål är att få objektet sålt till ett så högt pris som möjligt, med 

så lite tid ute på marknaden som möjligt. Mäklarens mål är ett få ut så hög provision som 

möjligt med så lite ansträngning och så lite kostnader som möjligt. Det potentiella principal-

agent problemet i den här situationen är utgångspriset och slutpriset. En mäklare kan tänkas 

vilja gå ut med ett lägre utgångspris än säljaren, vilket ger upphov till en intressekonflikt. 

Daneshwary och Clauretie menar alltså att principal-agent problemet finns i relationen säljare-

mäklare med den redan befintliga ersättningsmodellen. 
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3. Empiri 
 

3.1 Intervju med Daniel Hegethorn, kontorschef på 

Länsförsäkringar Lidingö och Östermalm 

 

När vi frågade Daniel Hegethorn om hur han trodde att mäklaryrket skulle påverkas av 

timlönsmodellen trodde han att mäklare skulle känna sig tryggare med sin arbetssituation men 

att det skulle sänka kvalitén på försäljningen och på tjänsten som erbjuds till uppdragsgivaren. 

Detta trodde Hegethorn berodde på att engagemanget skulle sjunka ifall mäklaren inte hade 

något incitament att göra bättre ifrån sig eftersom man inte blir avlönad beroende på hur 

duktig och engagerad man är utan snarare tvärtom. Dessutom trodde Hegethorn att det skulle 

blir svårt att behålla de bästa i branschen eftersom det blir svårt att motivera någon som tjänar 

bra med bara provision att gå över till timlön och kommer möjligtvis att byta arbetsplats. 

 

När vi frågade Hegethorn angående hur man bäst motiverar en redan aktiv mäklare så svarade 

han att det inte fanns något annat sätt att optimera försäljningen än just det system vi använder 

i dag eftersom en duktig mäklare kommer att förlora pengar på alla andra upplägg än det som 

används idag. Då ställde vi även följdfrågan om hur man bäst motiverar en nyexaminerad 

mäklare och då svarade Hegethorn att han tyckte att det skulle vara bäst för de nyexaminerade 

att ha en garanti under en viss tidsperiod eftersom det tar en tid att komma igång och att få 

saker på rullning. Men det Hegethorn var noggrann med att poängtera var att det inte var 

lönen som var avgörande om man fortsätter som mäklare utan att man får hjälp ifrån kontoret 

och de mer rutinerade mäklarna. Just för att det är många som hoppar av tidigt i sin karriär 

troligtvis för att det är så många som inte får det stöd de behöver och då kvittar det om du har 

en garantilön eftersom de som inte får något stöd troligtvis inte trivs på sin arbetsplats hur 

som helst. 

 

Hegethorn var övertygad att han inte skulle jobba lika intensivt om han hade timlön som han 

gör nu med enbart provision. Det som Hegethorn däremot tyckte lät intressant var det faktum 

att man just nu diskuterar en del i branschen angående att göra om lönesystemet så att man 

kan erbjudas en garanti del och en provisions del. Men han tror fortfarande att det inte 

kommer att locka de högpresterande mäklarna. 
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Timlön trodde Hegethorn skulle påverka fastighetsmäklarbranschen på det sättet att man inte 

skulle ha samma hastighet på sina försäljningar utan man försöker istället kanske att dra ut på 

en försäljning eftersom man inte tar någon risk som mäklare ifall man fakturerar varje timme 

nerlagt på objektet. Hegethorn trodde också att de mäklare som går ut och ger oseriösa 

värderingar skulle gynnas av ett system där det faktiskt är bra att gå ut och värdera ett objekt 

högt eftersom man då kanske inte får det sålt utan kan stå och visa det i flera omgångar. 

Hegethorn sa ett exempel där man har en villa som är värd 20 miljoner och man i dagsläget 

kanske säljer en sådan med i snitt ett års process bakom. Det kan då vara ofantligt dyrt för 

säljaren att ha mäklaren där ståendes och visa helg efter helg. Det kan bli så att det inte är värt 

att ens sälja huset eftersom man vet att kostnaderna för mäklaren kommer att bli gigantiska. 

Då kom vi också in på vår fråga angående bostadsmarknaden där Hegethorn var övertygad 

om att priserna skulle sjunka. Detta eftersom man inte skulle ha samma incitament att sälja 

dyrt som ifall man skulle jobba enbart på provision då man får sitt leverne på att sälja och 

ännu mer pengar om man säljer dyrt dessutom. Hegethorn trodde också att det fanns en 

möjlighet att säljare vill att mäklaren undervärderar deras bostad ifrån början för att få en 

snabb affär så att de slipper betala ett så högt arvode som det kanske blir om man går ut för 

högt. Därför skulle säljarna själva gå en balansgång mellan att vilja ha så mycket pengar som 

möjligt för sin lägenhet samtidigt som de inte vill betala för mycket till mäklarna. 

 

Hegethorn trodde avslutningsvis att anledningen till varför det enbart är provisionslön att det 

beror lite på lagstiftningen att man inte kan fakturera på något annat vis. Dessutom trodde han 

att det inte finns någon större vilja från branschen. Hegethorn höll fast vid sin tanke om att de 

mäklarna som faktiskt behöver garantilön är de som säljer sämre och inte de mäklarna som 

faktiskt omsätter bra. 
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3.2 Intervju skedde med Jan Butt, franschisetagare 

på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i 

Huddinge och Botkyrka 

 

Han menar att en timlön inom mäklaryrket förmodligen hade lett till att arbetsgivarna haft 

begränsade möjligheter att låta sina anställda mäklare arbeta kvällar och helger. Detta skulle 

då leda till höga lönekostnader och mindre tillgängliga mäklare. Vidare tror han att det bästa 

systemet för att optimera försäljningen skulle vara genom provisionslön, men för en 

nyexaminerad mäklare antagligen genom grundlön i ett visst antal månader så att det inte 

finns någon ekonomisk press utan fokus kan ligga på att lära sig under de första månaderna. 

 

På frågan om han skulle arbeta hårdare med ett visst lönesystem, timlön eller provisionslön, 

svarar han att timlön visserligen hade fått honom att arbeta längre arbetspass med gott 

samvete, medan provisionslön skulle få honom att arbeta mer effektivt, och även hårdare. 

Sedan diskuterades ersättningsmodellen med en fast del och en provisionsdel. Jan tycker att 

den modellen begränsar möjligheten att tjäna väldigt bra som fastighetsmäklare. Självklart 

hade det varit en trygghet att ha en fast del att förlita sig på, men han tror att en duktig 

mäklare alltid vill ha provisionslön medan en mäklare som inte säljer hellre vill ha, och 

gynnas mer, av en fast del och en provisionsdel. Enligt hans uppfattning är den bästa 

modellen den nuvarande, det vill säga enbart provisionsbaserad lön. En timlön hade inte 

påverkat bostadsmarknaden direkt menar Jan. Det är självaste marknaden, intressenterna, och 

de yttre ekonomiska faktorerna som påverkar bostadsmarknaden i första hand. Men om en 

timlön hade resulterat i mindre tillgänglighet som nämnt ovan, så kan en indirekt påverkan bli 

att utbudet av bostäder sjunker vilket kan resultera i högre försäljningspriser. 

 

Han tror att det nuvarande systemet infördes då efterfrågan på mäklartjänster var högre, vilket 

resulterade i att de aktiva mäklarna tjänade väldigt bra på provisionslön. Numera så är det 

väldigt många aktörer på marknaden och registrerade mäklare vilket gör att enbart de 

individer som är duktiga tjänar på ett provisionsbaserat lönesystem. 
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3.3 Intervju med Rickard Engström, kontorschef på 

Notar Täby 

 

Engström ansåg att ifall man skulle använda sig av timlön så skulle det vara en katastrof för 

hela mäklarkåren eftersom man då skulle få reda på exakt hur mycket konkurrenterna betalar 

för erbjudanden med olika tidningar etc. Dessutom sa Engström att han tycker att det systemet 

vi har idag fungerar bra. Han sa att Folke Grauers hade som åsikt att vissa mäklare forcerar 

affärerna med det nuvarande systemet och att det skadar konsumenten. Engström tycker sig 

dock inte se det i branschen och att han aldrig upplevt det som så att någon forcerar en affär. 

 

På Engströms kontor så jobbar de med att nya får en fast lön eller provision. Beroende om 

man når upp till en viss nivå så får man provisionslönen och ifall man inte når upp så har man 

fortfarande en fast lön som man kan falla tillbaka på. Det trodde han var det bästa sättet rent 

lönemässigt att få igång en ny mäklare eftersom de då slipper den ekonomiska pressen som 

ligger bakom yrket. En rutinerad mäklare kommer dock enligt Engström att tycka att det 

systemet där man använder sig av provision är det bästa eftersom de vet hur man omsätter. 

 

När vi frågade viken slags avlöning han skulle arbeta hårdast under så svarade han provision. 

Engström sa också det att den osäkerhet som finns i att man inte får pengarna förrän objektet 

är sålt som isåfall skulle försvinna om man gick över till någon slags timlöns fakturering, den 

osäkerheten kan en duktig mäklare budgetera för och därmed höja sitt arvode så pass mycket 

så att det täcker de affär då man inte får in några pengar utan bara har utgifter. 

 

Engström trodde att det bästa systemet var att fortsätta på det lönesystemet vi använder idag 

ur både konsument och anställdas synpunkt. Engström trodde att det skulle bli svårt för många 

att konkurrera ifall man skulle införa fasta löner med provision. Men Engström sa samtidigt 

att han trodde att det var påväg mer och mer åt det håller trots att det aldrig varit så tidigare. 

Engström trodde att bostadsmarknaden skulle få problem med försäljningsprocessen om man 

övergick till en timlönsbaserad lön/fakturering eftersom allt kommer att ta längre tid och att 

man då dessutom kommer att ta längre tid på sig för att förmedla objekten och att priserna 

troligtvis skulle bli lägre. 
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4. Analys 
 

Rösterna inom mäklarbranschen, det vill säga våra intervjuobjekt, är överens om att timlön 

skulle vara dåligt för mäklarbranschen, både genom att mäklare blir mindre tillgängliga och 

även mindre effektiva. De är även samstämmiga om att det nuvarande systemet är det bästa, 

det vill säga enbart provisionslön. Det påpekas också att det finns många aktörer på 

marknaden och att inte alla tjänar på det nuvarande lönesystemet. En duktig mäklare som 

säljer mycket kommer alltid vilja arbeta med provisionslön, medan en mindre duktig mäklare 

gärna arbetar med en fast del. Dessa mäklare vi har intervjuat tillhör antagligen den skaran av 

mäklare som drar nytta av den nuvarande modellen, och därför förespråkar de densamma. 

Möjligtvis hade vi fått ett annat svar angående den bästa modellen om våra intervjuade 

mäklare inte hade sålt lika mycket, vilket är ett antagande från vår sida, då vi tror att en 

modell med en fast del och en provisionsdel är den bästa för att optimera försäljningen 

överlag i branschen. 

 

Det råder lite olika uppfattningar om hur lönesystemet kommer att se ut i framtiden. Rickard 

Engström tror att enbart provisionslön är på väg bort från branschen, medan Daniel Hegethorn 

tror att det nuvarande systemet kommer att fortsätta att dominera. Det är omöjligt att veta hur 

framtiden kommer att se ut, men ersättningsmodellen har börjat diskuteras på senare tid, och 

frågan om villkoren och lönesystemet har lyfts upp. Därmed kan det antas att en förändring 

möjligtvis är på väg, men på vilket sätt är svårt att bedöma. 

 

Till skillnad från den optimala ersättningsmodellen i allmänhet, tror de flesta att den optimala 

modellen för en nyexaminerad mäklare är en modell med garantilön plus provision. 

Anledning till detta är att nyexaminerad mäklare behöver komma igång och lära sig i början, 

utan att ha någon ekonomisk press på sig. Det ger en trygghet att ha en fast del att förlita sig 

på, både i fallet med en ny mäklare och överlag inom branschen. 

 

 

 

 

 



 

22 

 

De intervjuade mäklarna tror att det nuvarande systemet används av gammal vana, det har 

alltid varit så i branschen. Det aktiva mäklarna vid införandet och tiden efter tjänade såpass 

bra på systemet att det inte fanns någon anledning att ändra modellen. När konkurrensen har 

hårdnat lyfts frågan upp igen, och vissa menar att mäklarna får skylla sig själva då de själva 

har valt denna modell. De menar att mäklarna är missnöjda och klagar nu när det är sämre 

tider, medan de tjänar väldigt bra i bättre tider. Detta måste dock anses gälla för alla 

branscher, möjligheten finns dock att fastighetsmäklarbranschen påverkas extra hårt på grund 

av den existerande ersättningsmodellen. 

 

Branschen må bestå av vinnarskallar som vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Men frågan 

är om incitamentet att tjäna pengar verkligen överväger viljan att arbeta inom 

fastighetsmäklarbranschen. Vi får anta att det finns duktiga mäklare som skulle kunna tänka 

sig att jobba med en annan lönemodell för att de brinner för yrket. 
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5. Diskussion 
 

Det kan vara svårt att djupgående granska ersättningsmodellen inom 

Fastighetsmäklarbranschen och bedöma om den är bra eller dåligt utformad. Med en längre 

undersökningstid och med hjälp av vår ursprungliga idé om intervjuobjekt så kunde vi fått en 

bredare bild om hur ersättningsmodellerna uppfattas av de aktiva i branschen. I vilket fall ger 

modellen incitament att jobba hårdare och sälja mer för högre ekonomisk vinning, en så 

kallad pay-for-performance modell. På det sättet ger modellen rätt incitament utifrån vilket 

utfall företaget söker, vilket får antas vara så mycket intjänade pengar som möjligt. Med 

denna modell signaleras vad som är viktigt, och det är försäljning. Frågan är om modellen 

fokuserar för mycket på detta, vilket kan skada företaget i andra hänseenden? Kvaliteten på 

det utförda arbetet skulle kunna bli lidande om för mycket fokus läggs enbart på den egna 

personliga ekonomiska vinningen, till exempel om en mäklare tar in och bearbetar mer objekt 

än han eller hon kan hantera. 

 

I andra branscher och säljyrken, till exempel telefonförsäljning, är lönesystemet utformat 

genom en fast del och en provisionsdel. Den fasta delen är oftast timlönsbaserad, och 

provisionsdelen "kickar in" efter en viss uppnådd försäljningsvolym. Detta är en vanlig 

ersättningsmodell inom branschen. Vilka incitament och vilken effekt ger denna modell? Om 

den fasta lönedelen är en fast grundlön, och ej timlönsbaserad, vad signalerar då den 

modellen? 

 

Det ges finansiella incitament att jobba hårt, då mer försäljning ger en högre lön, i likhet med 

enbart provisionsbaserad lön. Den ekonomiska osäkerheten har tagits bort, men modellen 

signalerar fortfarande vad som är viktigt och ska ligga i fokus. Med tanke på att det finns 

trygghet i grundlönen, man kan inte gå en månad utan lön, bör detta leda till en mindre 

stressad situationen för den anställda. Vi tror att denna modell skulle vara den effektivaste för 

att maximera försäljningen. Modellen ger en ekonomisk trygghet, som kan vara väldigt 

behaglig för de anställda, men även en möjlighet att genom hårt arbete uppnå hög ekonomisk 

vinning. 
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Om mäklaren, i linje med propositionen till den nya fastighetsmäklarlagen, skulle ha rätt att 

avtala om hur ersättningen skull bestämmas, skulle branschen då förändras? En möjlighet 

skulle vara att använda sig av timlön, en annan fakturering för utförda tjänster. Timlön skulle 

kunna anses vara rättvist gentemot mäklaren, då nedlagt arbete betalar sig, till skillnad från 

den nuvarande systemet där väldigt mycket tid kan läggas ner på ett objekt, men mäklaren får 

inte en krona för sitt arbete. Det skulle även kunna ge upphov till viss osäkerhet, kunden vet 

inte riktigt hur lång tid vissa moment tar, vilket ger mäklaren möjlighet att använda sig av sitt 

informationsövertag för att "dra ut" på försäljningen och därigenom uppnå en högre 

ersättning. Vidare skulle det vara svårt att avgöra vad en rimlig timlön skulle kunna vara. 

Vissa objekt har en längre försäljningsprocess än andra, och en standardtaxa skulle antagligen 

ge problem ur konkurrenssynpunkt.  

 

Ur mäklarsynpunkt skulle timlön möjligtvis vara en fungerande modell, då den är rättvist 

utformad, däremot kanske den inte ger rätt finansiella incitament, då modellen inte direkt 

signalerar att försäljning är viktig, iallafall inte snabb och effektiv försäljning. Vi har svårt att 

se att timlönsmodellen skulle ha en positiv effekt på effektiviteten och försäljningen i 

jämförelse med andra ersättningsmodeller. Personer som inser att de skulle kunna dra nytta av 

systemet skulle kanske söka sig till branschen, och ersätta de mäklare som istället känner att 

systemet inte ger den ekonomiska utdelningen som eftersöks. Därmed finns en möjlighet att 

mäklarkåren skulle förändras med detta typ av lönesystem. 

 

Ett annat alternativ, som har diskuterats tidigare, är möjligheten till fakturering för utförda 

tjänster. Det skulle, liksom timlönsmodellen vara rättvist för fastighetsmäklarna, då utfört 

arbete kommer att ersättas. Det är även specificerat vad kunden betalar för, och modellen ger 

inte upphov till osäkerhet gällande vilket arbete som utförts och kostnaderna för detta. 

Däremot kanske inte kostnaderna representerar det faktiska utförda arbetet, det finns 

möjlighet att "manipulera" fakturan. I likhet med byggbranschen skulle mäklarbranschen på 

lång sikt kunna förlora trovärdigheten i sitt ersättningssystem gentemot kunden. På samma 

sätt som med timlön, finns möjlighet att mäklarkåren skulle ersättas med personer som 

använder systemet för egen ekonomisk vinning. Modellen ger kanske inte finansiella 

incitament att jobba hårdare, dock ger mer utfört arbete högre ekonomisk vinning, och denna 

modells utformning är godkänd gentemot mäklarens trygghet och lägger till viss del fokus på 

det viktiga, försäljningen.  
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Problemet är att det finns en viss moralisk problematik i denna modell, möjligheten att 

"manipulera fakturan", skulle kunna förändra branschens rykte i negativ riktning. Möjligheten 

att manipulera fakturor finns egentligen i alla branscher med timfakturering. 

 

Om man tittar på det internationella perspektivet så verkar det onekligen se ut på ungefär 

samma sätt när det gäller avlöningsmetoderna, dock är vår uppfattning att de inte tar samma 

risk eftersom de bara representerar den ena parten i affären och tar ingen risk angående det 

juridiska. Den enda risken de andra länderna verkar ha är att de inte jobbar med ensamrätt på 

samma sätt som vi gör i Sverige även fast man inte alltid säljer med ensamrätt även här. Det 

ter sig därför orimligt för oss att mäklare som har mindre risk, mindre utbildning och 

dessutom gör mindre för sin uppdragsgivare ska få mer betalt än vi som utbildar oss. I vår 

mening så borde mäklaren i Sverige inte vara utsatt för denna osäkerhet i lönesystemet. Om 

man nu ska applicera amerikanernas version med att man tar ut högre arvoden och dessutom 

får en större del av arvodet eller om man ska applicera en del rörlig och en del provision är 

upp till branschen att bestämma. 

 

Om man tittar på hur moral hazard kan påverka en affär beroende av vilken avlöningsmodell 

man använder så borde det som ger mest incitament till att agera oetiskt vara den modell vi 

har idag. Eftersom man med den avlöningsmodell vi har idag kan få så stor vinning på att 

exempelvis inte nämna att det finns en dålig granne i föreningen för att få ut det mesta av 

slutpriset. Nu finns det lagar som säger att man måste nämna allt man vet om men ifall man är 

så oetiskt lagd att man ej nämner det för spekulanter i första hand så kanske man inte bryr sig 

om lagstiftningen. Ifall man skulle arbeta med en del fast arvode och en del provision så 

skulle troligtvis samma problem kvarstå förutom att man nu kanske tappar den desperation 

som kan finnas ifall man inte säljer något och att man då tar till alla knep som krävs för att 

antigen ta sig an förmedlingar eller för att få objekten sålda. Det kan med andra ord kanske 

förhindra en del av moral hazard om man har en del fast lön plus en del provision. 

 

I timlönmodellen så skulle man troligtvis inte ha de incitamenten att agera oärligt emot 

köparen, däremot skulle man troligtvis kolla upp både köparen och säljaren mer noggrant så 

att de inte heller agerar oärligt. Ett exempel på det skulle kunna vara att köparen säger att de 

har ett lånelöfte men inte har det utan vill bara att säljaren inte ska kunna sälja sitt objekt och 

är bara intresserade av att tvista med säljaren. 
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 Ett annat exempel där timlönmodellen skulle kunna vara till fördel är när så kallade 

”speckare” som köper i spekulationssyfte för att sedan sälja vidare. Det kan då i de flesta fall 

vara oärligt mot exempelvis föreningen om man säljer till en speckare eftersom de enbart går 

in i lägenheten för att tjäna pengar. Det kan dock vara någon som mäklaren i alla modeller 

gärna säljer till eftersom det troligtvis leder till att man får sälja lägenheten ytterligare en 

gång. Det kan sägas att det inte är alltid att det är något negativt att man säljer till speckare så 

länge som man handlar etiskt i affären och dess efterverkningar. 

 

I teorin diskuteras principal-agent dilemmat inom fastighetsmäklarbranschen. Ger vissa 

ersättningsmodeller upphov till intressekonflikter och principal-agent problematik? Enbart 

provision ger inga direkta möjligheter för agenten, det vill säga fastighetsmäklaren, att handla 

i egenintresse eller att ej handla i principalens intresse. Dock diskuterar Daneshwary och 

Clauretie att dilemmat kan uppkomma vid bestämmande av utgångspris. Mäklaren vill gå ut 

med ett lägre utgångspris än säljaren, med anledning av att mäklaren tror att det ger ett högre 

slutpris och därmed bättre arvode. Det går att argumentera för att principal-agent problemet 

inte uppkommer i det fallet då principalen, säljaren, också tjänar på ett högre slutpris. Med 

antagandet att ett högt utgångspris ger ett högt slutpris om man bara ger det tillräckligt med 

tid. Dock kan det uppkomma ett principal agent problem genom att mäklaren vill ha en snabb 

affär och då föreslår ett lägre utgångspris än vad säljaren vill gå ut med för att få igenom en 

snabb affär. Det bygger även på att agenten har ett informationsövertag, och därmed kan 

handla i egenintresse utan att det är uppenbart för principalen. När det gäller utgångspris och 

slutpris måste det anses finnas ett informationsövertag, då mäklaren har bättre insikt i 

marknaden. 

 

Med ersättning i form av timlön kan man tänka sig att principal-agent problemet uppkommer 

genom att agenten förlänger processen för egen ekonomisk vinning. Det skulle stå i strid med 

principalens intresse som vill ha så lite tid som möjligt ute på marknaden. Om objektet ligger 

ute länge skulle detta kunna signalera att något är fel, vilket ger problem för principalen, men 

med ersättningsmodellen inga ekonomiska problem för agenten. Även här finns ett 

informationsövertag för agenten som har bättre insikt i hela försäljningsprocessen och dess 

moment. Möjligheten att få högre arvode är baserat på effektiviteten av mäklarens agerande, 

vilket ger upphov till en viss principal-agent problematik. I förhållande till vad vi hade antagit 

och själva hade för uppfattning om de diskuterade frågorna, stämde mäklarnas uppfattningar 

av ersättningsmodellerna någorlunda överens med vår egen.  
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Vi hade nämnt en del problem som kan uppkomma med timlön, och diskuterade kring om 

modellen verkligen skulle ge rätt incitament, och inte skulle skada branschen. De intervjuade 

mäklarna var mycket kritiska till timlönsmodellen och såg det som en smärre katastrof för 

branschen.  

 

Anledningen till att Folke Grauers förespråkar timlön är för konsumentskydd, då han anser att 

det nuvarande systemet kan leda till att mäklare forcerar fram affärer, vilket inte stämmer 

överens med kundens intresse att till exempel få så mycket betalt som möjligt genom att låta 

bostaden ligga ute på marknaden längre. Mäklarnas inställning till timlön speglar vår analys 

kring problemen med denna ersättningsmodell och vilka möjliga negativa effekter denna 

modell skulle få på branschen i stort. 

 

Det var förvånansvärt lite negativa röster kring den nuvarande ersättningsmodellen med 

enbart provisionsbaserad lön. Detta tror vi som sagt beror på vårt urval av intervjuobjekt, hade 

vi fått tag på de intervjuobjekten som vi önskade så hade troligtvis mer kritik kring modellen 

kommit fram. Tidigare i analysen diskuterades möjliga incatimentsproblem med denna 

modell, till exempel att mäklaren forcerar fram affärer, och ej agerar i kundens bästa intresse, 

så kallade principal-agent problem. Ingen av de intervjuade mäklarna såg någon direkt 

baksida med den nuvarande ersättningmodellen, utan de såg istället den som den klart bästa 

och mest effektiva modellen. Från deras egen synvinkel är det rimligt att anta att modellen är 

bäst för högpresterande mäklare som inte har problem med att sälja. Det gick lite emot vår 

egen analys ur ersättningsmodellen, då enbart provisionslön har uppenbara problem med hur 

mycket fokus som läggs enbart på den ekonomiska vinningen. De mäklare som inte har 

problem med att tjäna någorlunda mycket pengar, kommer ej heller att ha några negativa 

åsikter med ersättningsmodellens utformning. Återigen så finns det troligtvis duktiga mäklare 

som skulle förespråka en annan modell eller ha negativa åsikter kring en helt rörlig lön. 

 

Ingen av mäklarna hade någon erfarenhet eller tanke på att kvaliteten skulle bli lidande med 

enbart provisionslön, då finansiella incitament ges att genomföra snabbare affärer, snarare än 

att lägga fokus på kvaliteten i kundrelationen, vilket skulle vara en möjlighet med 

timlönsmodellen. Å andra sidan skulle timlön ge problem i relationen mellan mäklarföretagen 

och dess anställda. Detta är inget som modellen ger upphov till ur försäljningssynpunkt mot 

konsumenten, men branschen skulle påverkas genom mindre tillgängliga mäklare, vilket även 

till slut skulle påverka konsumenten.  
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I alla ersättningsmodeller finns problemet med informationsövertag för mäklarna, då de 

uppenbarligen har mer insikt i de olika försäljningsmomenten, hur lång tid de kan tänkas ta, 

men även ekonomiska informationsövertag i form av bättre koll på försäljningspriser och 

marknadsvärde. 

 

Modellen med en fast del och en provisionsdel tror vi är den bästa om vi enbart ser på 

utformningen av modellen. Den ger inga direkta incitamentsproblem och visar fortfarande att 

försäljningen är i fokus. Det är omöjligt att säga om denna modell skulle fungera i praktiken, 

då vi antar att de duktiga mäklare alltid kommer att vilja arbeta med enbart provision. 

Modellen med en fast del och en provisionsdel hämmar möjligheten att tjäna väldigt bra, 

vilket gör att de bättre mäklarna inte skulle föredra att arbeta med denna ersättningsmodell, 

snarare än mäklare som behöver mer ekonomisk trygghet som antagligen skulle förespråka en 

förändring av lönesystemet. Vi kan anta att den nuvarande modellen har fungerat eftersom 

man i propostion till den nya fastighetsmäklarlagen röstade ner en timlönsfaktureringsmodell. 

De som var kritiska till att ändra detta var mäklarkåren och KTH. Därför verkar det som att 

branschen överlag är nöjd med hur systemet ser ut idag eftersom propostionen och dess 

utredning gjordes för 4 år sedan. 
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6. Resultat och slutsats 
 

Den nuvarande ersättningsmodellen existerar antagligen av gammal vana. När systemet 

infördes var det lönsamt för de aktiva mäklarna, medan det idag i princip enbart är den bästa 

modellen för högpresterande mäklare. De duktiga mäklarna drar nytta av enbart 

provisionsbaserad lön, i förhållande till de mäklare som inte säljer lika mycket. Men det går 

inte att säga att alla ”duktiga” mäklare vill ha enbart provision eller att alla ”dåliga” mäklare 

vill ha enbart fast lön. Utan det handlar snarare om personliga preferenser. 

 

Gällande alternativa ersättningsmodeller är uppfattningen att timlön skulle vara dåligt för 

mäklarbranschen. Framför allt skulle det ge möjlighet att dra ut på försäljningsprocessen och 

inte ge rätt incitament att sälja, samtidigt som arbetsgivarna inte skulle låta sina anställda 

mäklare jobba för mycket kvällar och helger på grund av höga lönekostnader som då skulle 

uppstå. Det skulle även leda till mindre tillgänglighet hos mäklarna, tillsammans med tidigare 

nämnda ineffektivitet. Att ta betalt för de utförda tjänsterna, i likhet med byggbranschen, 

skulle inte heller vara nyttigt för mäklarbranschen. Det skulle då ge en möjlighet att 

"manipulera" fakturan, och kanske ge branschen ett oseriöst rykte då ersättningsmodellen 

skulle kunna locka till sig personer som använder modellen för egen ekonomisk vinning. Det 

finns flera branscher som har samma incitament och möjligheter med att manipulera fakturor 

men där det inte är något utbrett problem, vilket gör att det är svårt att bedöma vilken 

påverkan detta kan få på branschen. 

 

Internationellt sett så finns det mycket likheter mellan andra länder och det svenska systemet 

vad gäller avlöning eftersom man i U.S.A precis som i Sverige arbetar med provisionsbaserad 

lön. Men det som skiljer är det att svenska mäklare tar mer ansvar och mindre betalt än vad de 

andra ländernas mäklare gör. Därför är det kanske mer rimligt att de internationella mäklare 

inte klagar på provisionslön medan de svenska mäklarna tar större ansvar med dåliga 

förutsättningar och kanske förtjänar en bättre löneförutsättning. 
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I jämförelse med andra säljbranscher står mäklarbranschen ut som den enda som domineras 

av enbart provisionsbaserad lön. Ersättningsmodellen för andra säljyrken, såsom 

telefonförsäljare, försäkringssäljare, samt bilförsäljare är i de allra flesta fall en modell med en 

fast del och en provisionsdel, vilket skiljer sig från fastighetsmäklarbranschen. Det finns 

tecken som tyder på att branschen rör sig mot en utveckling till en liknande modell som finns 

i andra säljyrken, men våra intervjuobjekt ser den nuvarande modellen som den mest 

välfungerande och mest effektiva. Detta tror vi som sagt beror på att dessa tre mäklare är 

högpresterande mäklare som troligtvis tjänar på att ha enbart provisionsbaserad lön. Den 

nuvarande ersättningsmodellen är kanske inte den bästa om man tittar på 

incitamentsstrukturen och med hänseende till moral hazard, principal agent etc. Men med en 

komplettering av bra lagstiftning som vi i Sverige har så verkar det som att det faktiskt är det 

bästa systemet för såväl konsument som mäklare. 
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Bilaga 1 –Frågelista 
 

1. Har du helt provisions baserad lön? 

2. Vad tror du att timlön skulle ge för effekter på mäklaryrket?  

3. Vilket tror du är det bästa sättet att optimera försäljningen för en mäklare? (Lönmässigt) 

4. Vilket tror du är det bästa sättet att optimera försäljningen för en nyexaminerad mäklare? 

(Lönmässigt) 

5. Tror du att du skulle jobba hårdare ifall du bara har provision eller om du har timlön? 

6. Vad tycker du om en avlöningsmodell där du har en fast del och en provisions del? 

7. Tror du att ovannämnda lönesystem är bättre än de andra två versionerna?  

8. Vad tror du att timlön skulle ge för långsiktiga effekter på fastighetsmäklarbranschen?  

9. Vad tror du att timlön skulle ge för effekter på bostadsmarknaden? 

10. Varför tror du att det bara finns provisionslön i mäklarbranschen? 


